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 וכתיבה ארוכת טווחתלקיט כתיבה  -בחינוך היסודי קידום ההבעה בכתב 

 
אילנה מסט, מדריכה מחוזית לעברית במחוז חיפה בהובלת בתשע"ד מבוסס על תהליך שהחל 

 )חינוך לשוני( ביסודי
 

 תלקיט כתיבה

בחנים פנימיים מבנושא  חוזר מנכ"לבהתאם ל  כלי להערכה פנימית משמש תלקיט הכתיבה 

  מנחה לשימוש מושכל במבחנים פנימיים ולשילוב כלי הערכה מגוונים.ה 2012אוגוסט מ

או )טיוטות( אוסף נבחר של עבודות כתיבה שיכולות להימצא בעיצומו של תהליך  הינו התלקיט 

ן ו והוהישגי יויכולותאת הידע של התלמיד, אוסף עבודות הכתיבה מציג  מוצגות  כתוצר מוגמרה

 בהקשרים שונים ובסוגות שונות.  את מידת השקעתו בלמידה ומידת התקדמותו 

למידה הערכה, המקדמים למידה משמעותית  -תלקיט הכתיבה משקף תהליכי הל"ה, הוראה

רציף אחר התפתחות יכולות הכתיבה איכותי ומאפשר למורים  מעקב  התלקיטבתחום העברית. 

אמצעי התלקיט בעבור התלמידים מהווה רך  השנה. לאובפרקי זמן מוגדרים של התלמידים 

משקף גישה הוא מתאים למגוון תלמידים,  ללמידה על תהליכי כתיבה ועל עצמם ככותבים.

 התפתחותית ומאפשר תיעוד אישי של תהליך הלמידה ותוצריו.  

 :הכתיבה שלושת הרכיבים של למידה משמעותית באים לידי ביטוי בתלקיט

 ותולמידה אישית המכוונת אבעבור התלמיד כלי להבעה אישית וכן אמצעי להתלקיט מהווה -ערך

היבטים  מערבהכתיבה ללמוד באופן יעיל על עצמו ככותב לנמענים שונים ולמטרות שונות. תהליך 

לפעול למען הזולת  בעבורוטיביים בעלי ערך לתלמיד. בנוסף, הכתיבה היא כלי ירגשיים וקוגנ

 והחברה.

 הכורכים בהכנתהערכה  -למידה -בכל שלבי ההוראהמעורב באופן פעיל  התלמיד -מעורבות

שותף בבחירת הפריטים שייכללו בתלקיט )בחירה שצריכה להיות מלווה . התלמיד תלקיטה

הפריטים הכלולים בתלקיט ובהערכת הישגיו במפגשי  הערכתבנימוקים(, בקביעת הקריטריונים ל

אסטרטגיות  תמתווהודות חוזק ונקודות חולשה נק ,מזהה בתיווך המורההוא שבהם הערכה 

בתלקיט ועל התלקיט  יםהכלולחלק מן הפריטים . התלמיד נדרש לרפלקציה על לשיפור הכתיבה

 .כתוצר השלם

מכיל תכנים וסוגיות המתקשרים לעולמו של התלמיד. יש מקום נרחב התלקיט  -רלוונטיות

של מפתחו תוך שילוב  הווה עדות לכישוריומ. התלקיט תחומי העניין של הלומדלבחירה וביטוי ל

 . הערכה עצמית

 

כשאר יש בבתי הספר את התנאים באופן דיגיטלי  ולנהל אותוהתלקיט  לאגד את מומלץ 

חלק ממרכיביו יהיו מתוקשבים.  התלקיט הדיגיטלי מציע כי מצופה כל מקרה המאפשרים זאת, ב

שהיא חלק מן  ,כתיבה ותוצרי כתיבהלמורים  ולתלמידים סביבה לניהול ולתיעוד תהליכי 

לכלים המתוקשבים יש הסביבות הדיגיטליות המוכרות והרלוונטיות לתלמידים מחיי היום יום. 

ערך מוסף בתהליך הכתיבה  שכן הם מאפשרים שמירה על גרסאות/טיוטות, שכתוב יעיל, שיתוף 

 עמיתים ועוד.

                    

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD22B74B6-905B-4670-BE62-C595F92250D3%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f3%2f3-1%2fHoraotKe


 2 

 ., לארגון התלקיט ולדרכי משובתוכנו של התלקיטל להלן הצעות והמלצות הנוגעות

 

 תוכן התלקיט 

 מתוך כלל התוצרים שהתלמיד/ה כתב/ה שנבחרו כתיבה  תוצרי 12לפחות מומלץ שהתלקיט יכלול 

גם תיעוד של תהליכי כתיבה התלקיט ל ומצופה כי לצד תוצרי כתיבה מוגמרים יכל . שנהלאורך ה

מספר התוצרים שבהם מומלץ לקיום תהליכי טיוט  תים.הכולל טיוטות ומשובי מורה / עמי

תחשב בתהליך התפתחותן של  היכולות הלשוניות ושכתוב יכול לנוע בין ארבעה לשבעה, זאת בה

שכבות הגיל ב הקשורות לכתיבה בקרב התלמידים לאורך שנות בית הספר היסודי. מצופה כי 

 תהליכים אלה.יורחבו  בשכבת הגיל  עם העלייה, אך הליכי הטיוט יהיו מצומצמיםהצעירות ת

  מוגמרים

 התוצרים יכולים להיות מן הסוגים הבאים:

 בתוכנית הלימודים 2הישג נדרש בהתאמה לגיל הלומדים ול, תוצרים בסוגות שונות - 

סיפורים, רשמים בעקבות  לדוגמה:, כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים

חוות דעת בעקבות  קריאה או צפייה, הבעת ו צותטיולים או סיורים לימודיים, המל

עמדה בנושאים שונים ובתחומי דעת שונים, טקסטים המכילים מידע והסבר על תופעות 

 .תנסויות למידהותהליכים, סיכומים, כתיבה רפלקטיבית על ה

  במסגרת שיעורי העברית, וכן , ידי המורה-במסגרת מטלות יזומות עלתוצרים שנכתבו

תוצרים שנכתבו בהקשר לתחומי דעת אחרים: כגון: תנ"ך, מולדת, גיאוגרפיה, מדעים 

 והיסטוריה.

  או  בית, בותחומי העניין שלו/שלה/יה  פי צרכיו-, על/הזמת התלמידוביתוצרים שנכתבו

 בכיתה.

 

 תוצרי הכתיבהבחירת 

-על ייבחרו חלק מן התוצרים  בתלקיט. כלליםהנבחירת התוצרים להמורה והתלמיד/ה שותפים 

המורה יכול/ה לקבוע ולהודיע מראש כי מהלך/תוצר כתיבה  ,לעילפירוט שידי המורה בהתאם ל

/ה מתוך מודעות לכך התלמידידי -עליכולים להיבחר חלק מן התוצרים מסוים ייכלל בתלקיט. 

, חודשיתה, למשל אחת לרצוי להקדיש זמן בכמייצגים את התקדמות הכתיבה. התוצרים ש

כדי  במהלך התקופה /התוצר כתיבה מתוך כלל התוצרים שכתב /תבוחר /הכל תלמיד מסגרתושב

  . לתלקיט המתהווהלצרפו 

 

  ארגון התלקיט

 מומלץ לשתף בכך את ;לשיקול דעתם של המורים  ןארגון של תלקיט הכתיבה נתואופן ה

פי תחומי -, עלכרונולוגי של כתיבת התוצריםפי סדר -עלאת התלקיט אפשר לארגן  . התלמידים

פי סוגות הכתיבה, כגון: המלצות -עלאו פי נושאי הכתיבה -הדעת שבמסגרתם נכתבו התוצרים, על

  .םיים(, סיפורים, טקסטים מידעיורשמים )על ספרים, על אתר

 .חשוב לציין תאריכים על גבי התוצרים לשם מעקב

 יכלול  ,בפני עמיתים והורים להצגה בדיקה של המורה או לעיון ולהמוגש  ,התלקיט כתוצר סופי

התפתחות על ה אישית של התלמיד/ה דף שער, דף תוכן עניינים, מבוא ודף מסכם הכולל רפלקציה

  .האישית שלו/שלה ככותב/ת
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 לתלקיט הכתיבה משוב

המותאמים למטלה יהיה מלווה בבניית מחוונים בתלקיט תהליך הערכת התוצרים הנכללים 

בתהליך במשוב מורה ואף עמיתים ובמשותף עם התלמידים ובלשון המתאימה לרמתם, שניתנה, 

הערכה  יש לערוךמעבר למשוב שניתן על תוצרי הכתיבה השונים במהלך השנה, טיוט של התלמיד. 

, עם התלמיד/ה בדיאלוג ההערכה תתקיים לפחות פעם אחת בשנה.  של התלקיט כתוצרכוללת 

בעבודות ובתהליכי הפקתן. מומלץ לקיים תהליך זה  התבוננות רפלקטיבית לו/לה המזמןמהלך 

ו מן העבודות טובה יותר בעיניך? במה שיפרת את באמצעות שאלות מנחות של המורה, כגון: איז

  כתיבתך? כיצד עזרו לך משובי המורים והעמיתים? וכדומה.

 

כל בית ספר יבחר לפחות שתי  לכל שכבת גיל בבית הספר היסודי.הכנת תלקיט יכולה להתאים 

  .בשנת הלימודים הנוכחית קיים מהלך הכנת התלקיטתין שבהשכבות גיל 

 

 טווח-כתיבה ארוכת

ו' פעם אחת בשנה לפחות  –בנוסף לתוצרים הנאספים בתלקיט, יכתבו  תלמידים בכיתות ב' 

 רכבתטווח היא כתיבה המתקיימת במסגרת מטלה מו-כתיבה ארוכת  .טווח-כתיבה ארוכת

ה הנוגעת למידכלשהו במשולב עם תחום תוכן של למידה לרוב מערבת הו הנמשכת לאורך זמן

יודגש כי לא כל תהליך טיוט של טקסט הופך את  .במסגרת המטלה התוצר שהוגדראופן כתיבת ל

עבודת חקר, מדריך אתרים ביישוב, ספר המלצות לטיולים,  טווח.-ארוכתכתיבה מטלת הכתיבה ל

בעבודות מסוג זה התלמידים לומדים את תכני טווח. -ארוכתהן דוגמאות לכתיבה כתיבת ספר 

תהליכים לשוניים של הבנת הנקרא  משלבתהליך לימוד התוכן   כאשר, הנושא הנבחר לעבודה

לשם הפקת מידע, מיזוג מידע, ותהליכים של כתיבת תוצר הלמידה. משהוגדר תוצר הכתיבה 

א ללמד את התלמידים לכתוב את התוצר, תוך תכנון מצבי במסגרת המטלה, תפקיד המורים הו

למידה שבהם לומדים התלמידים להכיר את מאפייני הטקסט שהם עומדים לכתוב: את מטרתו, 

ם ליצירת לכידות אמצעיאוצר המילים,  –את המבנה המתאים, את האמצעים הלשוניים 

לימוד הכתיבה . ולקהל נמעניהגראפי המתאים למטרת הטקסט והארגון , פיסוק ואת וקישוריות

במסגרות  עמיתיםהמשוב והערכה של המורה ובעקבות יהיה כרוך בכתיבת טיוטות ובשכתובן 

  ., פרטנימליאה, קבוצות –שונות לימוד 

 טווח אפשר למצוא בין השאר ביחידות ההוראה של משרד החינוך:-דוגמאות לכתיבה ארוכת

 ד'-"בילוי נעים" לכיתות ג' -

 ו'-מדינת ישראל" לכיתות ה' "ולתפארת -

 

 תהליכים המזמנים למורים ולתלמידים הם טווח -בניית תלקיט כתיבה וקיום כתיבה ארוכת

מערך ההדרכה ילווה את  של הכתיבה.   הערכהו למידה, בתהליכי הוראהוהעמקה התפתחות 

ודי,  ידי האגף לחינוך יס-מומלץ להסתייע בחומרים שנכתבו עלאלה.  ההמורים בתהליכים 

 :המכילים המלצות לקידום תהליכי כתיבה

 .ו', תשע"ג-תכנית הוראה להטעמת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה' -

 .ב', תשע"ד-תכנית להטמעת יעדי עברית )חינוך לשוני( בכיתות א' -
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